
Relé Fotosoquete E27 Xcontrol MODELO FTSØMP (XC)

Características Técnicas

Produto

Microcontrolado

O Relé Fotosoquete E27 Xcontrol é destinado ao acionamento e temporização da 
lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou 
na presença de luz natural. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, 
sacadas, jardins e portarias.

• Tensão: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
• Consumo: <0,4 W
• Direcionamento: base giratória 340º
• Temperatura de Operação: -5ºC a +40ºC
• Insensível a variações bruscas de luminosidade 
(faróis, relâmpagos, laser pointers, etc)
• Função timer: na ausência de luz natural, liga a 
lâmpada e mantém acesa pelo tempo 
programado (2, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas)
• Função automático (AUTO): liga a lâmpada ao 
escurecer e desliga automaticamente quando 
houver luz natural

• Função random: liga e desliga a lâmpada 
aleatoriamente na ausência de luz natural, 
variando entre 10 minutos até 3 horas e 40 
minutos 
• Amigo da lâmpada: sistema de acionamento da 
carga com baixa tensão elétrica < 50 V, 
aumentando a vida útil; do conjunto (lâmpadas, 
reator e sensor) 
• Exclusivo sistema de aprendizado de luz: evita o 
efeito pisca-pisca 
• Composição: componentes plásticos, 
componentes eletrônicos e ligas metálicas
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Fale conosco

Instruções de ajustes:

Relé Fotosoquete E27 Xcontrol MODELO FTSØMP (XC)

Informações importantes:

1- Para alterar a programação do seu
fotosoquete, é necessário a utilização
do APP Xcontrol, disponível para
smartphones com sistema Android
(versão 5.0 ou superior) e iOS (versão
9.3 ou superior). O aplicativo pode ser
baixado nas lojas Google Play e App
Store.

2- Assim que iniciar o aplicativo, você
deverá escolher o modelo de produto
correto que irá configurar, neste caso o
Relé Fotosoquete E27 FTSØMP .

3- Para que o relé seja configurado,
você deve selecionar as configurações
desejadas e apontar o FLASH de seu
smartphone para a lente do
fotosoquete em uma distância de no
máximo 5cm.

4- O fotosoquete possui um LED
indicador na parte frontal (lente) que
indica se a configuração foi bem
sucedida ou falha. Caso a configuração
seja bem sucedida, o LED irá piscar de
forma intermitente e rápida. Caso a
configuração não for bem sucedida, o
LED permanecerá aceso por um curto
período de tempo.

Função Timer/Tempo

Modelo Selecionado

Função Automática

Ajuste de fotocélula

Função Random

Gravar Dados

Selecione a Função Timer se
deseja que o relé ligue ao
escurecer e mantenha a carga
ligada pelo tempo programado.

O cabeçalho do aplicativo indica
qual o modelo que está
selecionado.

Na função automática o relé
ligará a carga na ausência de luz
ambiente, e desligará na presença
de luz ambiente de acordo com o
nível da fotocélula.

Ajuste a fotocélula de seu relé.
Escolha entre: Mínima, Média e
Máxima

Selecione este modo para que a
carga ligue ao escurecer e desligue
aleatoriamente de acordo com a
programação

Se você terminou de configurar,
aponte o Flash do seu
Smartphone para a lente do Relé
Fotosoquete e clique em "Gravar
Dados". Lembre-se que a
distância entre o Smartphone e a
lente do Relé Fotosoquete não
deverá exceder 5cm e certifique-
se que o Smartphone não saia de
posição até que o procedimento
(piscadas do Flash) acabe.


